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Tack till SFMI 

Först av allt, ett stort och hjärtligt tack för att jag fått detta stöd till resan. Då jag för närvarande är en 

sjukskriven forskare, men som med Försäkringskassans goda samarbete, kan arbeta så mycket som 

jag orkar och där och då det fungerar, är detta bidrag än mer välkommet. Det har varit ett tufft år, 

från cancerbesked i januari till en just avslutad strålbehandling, nu i oktober. Detta är alltså 2017s 

enda internationella konferens för mig, då både MIE i Manchester och Medinfo i Kina blev inställt för 

min del. 

Hur som, nu ser jag mig själv som vandrandes på bättringsvägen. Det som (jag tror) är det viktigaste 

framöver är att lära mig att leva med ”nya Isabella” – utifrån de förutsättningar som nu ges, främst 

avseende trötthet och ”chemo brain” som är några biverkningar av behandlingarna. Det här var alltså 

ett intressant test också utifrån hur mycket jag orkar, sett med konferensdeltagarmått. Det var lite 

tröttsamt på eftermiddagen, så längden på den här konferensen var lagom just nu.  

Ankomst Tel Aviv och STC 

Jag och Maria Hägglund reste med Norwegian och tog deras kortaste direktflygs-rutt. Det betyder att 

anlända till Tel Aviv på söndagen, och att åka hem på onsdagen. Vi valde att bo på det billigare av de 

två föreslagna hotellen, och promenerade på måndagsmorgonen till Hilton Hotel, där konferensen 

hölls. Båda hotellen låg vid stranden/marinan, så det var en kort och vacker sträcka längs med havet, 

strax efter soluppgången, då det fortfarande var klart i luften och många joggare längs med 

promenadstråket. Vid ankomst till registreringen av EFMI Special Topic Conference ser vi att den hålls 

parallellt med en israelisk konferens. Likt tanken med MIE/Vitalis! 400 deltagare alltsomallt, hörde 

jag. 

SFMI och MIE 2018 

Vi hade med oss broschyrer och postrar för att göra reklam och informera om SFMI och MIE-

konferensen i Göteborg, 2018. På plats fanns såklart även Ragnar Nordberg, som även han drog sitt 

strå till stacken. Då Lyon började sprida flyers innan första Keynote i salen där 400 personer samlats 

tog jag tillfället i akt och tog rygg på NN och delade ut våra foldrar och sa att de först skulle komma 

till oss i Sverige! Många skratt bröt ut!  

Vi placerade även en poster i direkt anslutning till ”registration desk” och Maria och Ragnar fick i 

slutet av konferensen möjlighet att annonsera ut MIE 2018 och den förväntat förlängda deadlinen. 

Även i anslutning till vårt föredrag gjorde vi reklam för MIE2018 och så delade jag ut foldrar. De tog i 

alla fall slut till slut, så jag tycker vi gjorde ett bra jobb. 

Föredraget 

Presentationen av artikeln ”A Socio-Technical Analysis of Patient Accessible Electronic Health 

Records” hölls av både Maria och mig. Det var ett uppskattat inslag och hela presentationen fick 

mycket beröm av många. Fortfarande är det ju så att vissa forskare inte håller så fritalande föredrag, 

utan att bilderna mest innehåller texten från artikeln i punkter. Vår presentation hade ett 

genomtänkt flöde för den korta tiden, en bra övergång mellan föredragshållarna och vi orsakade i 

alla fall 3-4 skratt, vilket är i linje med god retorik, enligt vad vi lärt oss vår forsknings begynnelse.  
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Abstract till artikeln lyder:  

In Sweden, and internationally, there is a movement towards increased transparency in healthcare 

including giving patients online access to their electronic health records (EHR). The purpose of this 

paper is to analyze the Swedish patient accessible EHR (PAEHR) service using a socio-technical 

framework, to increase the understanding of factors that influence the design, implementation, 

adoption and use of the service. Using the Sittig and Singh socio-technical framework as a basis for 

analyzing the Swedish PAEHR system and its context indicated that there are many stakeholders 

engaged in these types of services, with different driving forces and incentives that may influence the 

adoption and usefulness of PAEHR services. The analysis was useful in highlighting important areas 

that need to be further explored in evaluations of PAEHR services, and can act as a guide when 

planning evaluations of any PAEHR service. 

Diskussionen efteråt och frågorna som ställdes i anslutning till föredraget var relevanta, och gav oss 

uppslag till förbättringar. 

Jag tror att om det hade funnits ett pris som ”best presentation/paper award”, så hade vi vunnit 

det..!  

Personlig nytta 

Utöver ny kunskap och inspiration, har jag träffat ett antal kollegor, en del kända från tidigare 

konferenser och jag har även lärt känna nya kollegor, från t ex Israel, Frankrike, Belgien/Grekland, 

USA och Danmark. Utöver det så har jag och Maria fått tid att planera för vårt gemensamma projekt 

PACESS. Ibland måste man åka långt bort för att komma varann nära… och så fick vi ju några 

soltimmar på söndagen att ladda våra kroppar med inför novembermörkret i Sverige! 

Do differently! - Förbättringsförslag 

Som den förbättringsforskare jag är så kan jag inte låta bli att förmedla några punkter från den här 

konferensen, som vi i Sverige måste göra bättre under MIE2018.  

- Delegaterna som bodde på Hilton hade wifi knutet till rummet. Det fanns inget annat trådlöst 

nät öppet för de andra. Det innebar här att vi fick ”kapa” en kollegas efternamn och 

rumsnummer för att kunna ha trådlös uppkoppling.  

- Tiden hölls dåligt under förmiddagen – antagligen var den givna tiden för kort i relation till de 

presentationer som gjorts, 8 respektive 10 minuter för de flesta föredragen, och 

moderatorerna lät ofta talaren prata till punkt. Det ledde till att fika och mingelpauser 

krympte. För lite tid att samtala och svara på frågor som dök upp i anslutning till vårt 

föredrag. 

- Lunchen var för kort (den började ju också senare beroende på ovanstående) i förhållande till 

den goda maten och de intressanta samtalen vid bordet.  

- Tiden hölls bra under eftermiddagen – men då var det istället inte så trevligt då moderatorn 

avbröt utan att ens vänta till punkt. 8 minuter och sen fick presentatören lämna scenen utan 

vidare. Applåder blev kortare och åhörarna mer ointresserade då frågor också uteblev. 

Frågor efteråt här blev svårare att följa.  

 Bättre information i förväg av vad som gäller, i båda riktningar, kanske är en lösning? 



4 
 

Worked well 

- Formatet funkade på det stora hela bra: en dag med föredrag och posterpresentationer, en 

dag med studiebesök. Jag skulle dock hellre ha gjort två spår och istället gett två minuter till, 

till respektive föredrag.  

- Maten och kaffebordet var fantastisk! Även frukosten var överdådig. Viktigt för att ge ett 

alltigenom gott intryck. Fördelen med att hålla konferens på ett fyrstjärnigt hotell, antar jag.  

- Erbjudet hotell som var billigare än Hilton fungerade bra. Det låg nära, vilket jag tycker är 

viktigt när man är på konferens.  

- Lokalen och tekniken fungerade bra.  Väl avvägd för antalet deltagare.  

- Tillgänglighet och bemötande av konferensens organisatörer var jättefint. De (Pamela och 

Carina) svarade på mail snabbt och de var mycket trevliga att ha att göra med både på 

distans och på plats.  

- Vi twittrade (inte många gjorde det) och EFMI svarade direkt på våra tweets. Det var roligt 

att se!  

 

Med vänliga hälsningar,  

Isabella Scandurra 

27/10 2017 

 


